
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  9 / 2557 

วันศุกร์ที่  19  กันยายน  2557  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 

4.  นางจิราภรณ์  สมิธ    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ     กรรมการ 

5.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 

6.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์   หัวหนา้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

7.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์      กรรมการ 

8.  นางฐิตารัตน์  พันธ์ุชนะ   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์             กรรมการ 

9.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

10.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                  กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ติดราชการ 

2.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     ผู้แทนคณาจารย์ประจํา     ไปราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายสทุธิพงศ์  เพิ่มพูล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นางสาวรุจวิรรณ  เหล่าไพโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
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ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเลื่อนเงนิเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2557 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2557  ซึ่งมีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดสาขาวิชาที่ 

สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่ง ก.พ.อ. ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร 

ของสถาบันที่สอดคล้องกับบริบท วิสัยทัศน ์และพันธกิจทีกํ่าหนดไว้ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยไม่ต้องขอ 

ความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  ดังนั้น  จึงมีมติให้ปรับปรุงประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว  รายละเอียดได้ประชาสัมพันธ์ใน 

เว็บไซต์คณะแล้ว 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  ผลการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติ 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบผลการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม   โครงการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรม 

ตะวันออก  ครั้งที่ 2 “ความร่วมกันทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน” จัดขึ้นระหว่างวันที่  9-10  กันยายน  2557   

มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน  289 คน 

2. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ครั้งที่ 3 “ภูมิภาคแม่น้ําโขง 

และอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง : ผู้คนกับการก้าวข้ามพรมแดน” จัดขึ้นระหวา่งวันที่ 11-12 กันยายน  2557   

มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน  573 คน 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.3  การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  กรณีผู้ที่ใกล้เกษียณอายุราชการ  ผู้ที่ขอลาออกจาก 

ราชการ  ผู้ที่โอนไปรับราชการในหน่วยงานอื่น หรือผู้ทีถึ่งแก่กรรม 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  กรณีผู้ทีใ่กล ้

เกษียณอายุราชการ  ผู้ที่ขอลาออกจากราชการ  ผูท้ี่โอนไปรับราชการในหน่วยงานอื่น  หรือผูท้ี่ถึงแกก่รรม  ไม่อาจ 

ปรับปรุงผลงานทางวิชาการหรอืดําเนินการใด ๆ เพื่อการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการได้  และหากบุคคลได้รับ 

การต่อเวลาราชการผู้นั้นยังคงมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปจนถึงอายุครบ 65 ปีบรบูิรณ์ 

มีสิทธิได้รับการพิจารณากําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษาที่ยังมิได้เกษียณอายุราชการ 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  8/2557 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  8/2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

8/2557 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ 3/ 2557 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 3/ 
2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระ 

พิเศษ 3/ 2557 
 

2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ 4/ 2557 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 4/ 
2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระ 

พิเศษ 4/ 2557 
 

2.4  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ 5/ 2557 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 5/ 
2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระ 

พิเศษ 5/ 2557 
 

2.5  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ 6/ 2557 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 6/ 
2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระ 

พิเศษ 6/ 2557 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การขออนุมัติสั่งซื้อวสัดุกีฬาใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
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ศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 8/2557  มีมติว่าสําหรับปีงบประมาณต่อไปให้กลุ่มผูส้อนวิชาพลศึกษา  ดําเนินการสํารวจอุปกรณ์ 

กีฬาเพื่อจัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุกีฬามายังคณะตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ นั้น  ทางอาจารย์พลศึกษาแจง้ว่าคณะสามารถ 

กันเงินเพื่อเป็นงบกลางในจัดซื้อวัสดุกีฬาได้หรือไม่ เพื่อจะได้จัดซื้อได้ทันเวลา 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้งานแผนคณะกันเงินไว้เป็นงบกลาง สําหรับจัดซื้อวัสดุกีฬา ใน 

ปีงบประมาณ  2558  และเสนอให้มีการจัดระบบบริหารจัดการอุปกรณ์กีฬา  เช่น การจัดเก็บอุปกรณ์  การตรวจเช็ค 

สต็อก  เป็นต้น 
 

3.2  การสัมภาษณ์ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ประจาํปีการศึกษา  2557  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอ 

รับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ประจําปีการศึกษา 2557  เมื่อวันที่  5  กันยายน  2557  นั้น  รายละเอียดเป็นดังนี้ 

1. การจัดสรรจํานวนผู้กู้ยืม กยศ. (รายเก่า)  ประจําปีการศึกษา  2557  ครั้งที่  1  คณะศิลปศาสตร ์
 

จํานวนที่ได้รับจัดสรร จํานวนค่าเล่าเรียนที่ได้รับ จํานวนค่าครองชีพที่ได้รับ 
493 11,365,129 ล้านบาท 13,015,200  ล้านบาท 

 
จํานวนนักศึกษาที่ยืนขอกู้ยืม (ข้อมูล ณ 9 ก.ย. 57) จํานวนยอดจัดสรรคณะ สํารอง 

ชั้นปีท่ี  1 133  ราย 111  ราย 22  ราย 
ชั้นปีท่ี  2 166  ราย 139  ราย 27  ราย 
ชั้นปีท่ี  3 156  ราย 130  ราย 26  ราย 
ชั้นปีท่ี  4 128  ราย 107  ราย 21  ราย 
ชั้นปีท่ี  5 8  ราย 6  ราย 2  ราย 

รวม 591  ราย 493  ราย 98  ราย 
 

2. การจัดสรรจํานวนผู้กู้ยืม กยศ. (รายใหม่)  ประจําปีการศึกษา  2557  คณะศิลปศาสตร์ 
 

จํานวนที่ได้รับจัดสรร จํานวนค่าเล่าเรียนที่ได้รับ จํานวนค่าครองชีพที่ได้รับ 
44 1,081,784  ล้านบาท 1,161,600  ล้านบาท 

 
จํานวนนักศึกษาที่ยืนขอกู้ยืม (ข้อมูล ณ 9 ก.ย. 57) 
ชั้นปีท่ี  1 57 ราย 
ชั้นปีท่ี  2 12  ราย 
ชั้นปีท่ี  3 1  ราย 
ชั้นปีท่ี  4 0  ราย 
ชั้นปีท่ี  5 0  ราย 

รวม 70  ราย 

   ทั้งนี้  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ได้หารือเกี่ยวกับการรณรงค์การสมทบทุนการศึกษา  โดยม ี

การจัดทํากล่องสมทบทุนการศึกษา 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบ 
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3.3  การรับฟงัความเห็นเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์กลางการบริหารงานบคุคลของพนักงานมหาวิทยาลัย     

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  ได้เสนอความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์กลางการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้  “ไม่เห็นด้วย กับการ 

ให้อํานาจสภามหาวิทยาลัย  กําหนดประเด็นต่าง ๆ  ทั้งหมด  เพราะควรจะมีหลักเกณฑ์กลางที่มาจากความเห็นของ 

ทุกฝ่าย ทุกมหาวิทยาลัยทั้งประเทศ เกณฑก์ลางไม่ควรมอบอํานาจให้แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสินใจ” 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบหมายใหง้านบุคคลส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป  
  

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การตรวจสอบและทบทวนสาขาวิชาที่จะพิจารณาใหผู้ท้ี่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา  ฝกึอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  

หรือดูงานได้รบัการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหวา่งลา  

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการตรวจสอบและทบทวนสาขาวิชาที่จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติ 

ให้ลาศึกษา ฝกึอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา  ซึ่งเดิมคณะได้เห็นชอบให ้

เสนอทุกสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์  เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะ เพื่อให้ผูท้ี่ได้รับอนุมัติให้ลา 

ศึกษา  ฝกึอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา   
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติเห็นชอบให้เสนอทุกสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์  และเพิ่มเติมกลุ่มวิชา 
พลศึกษา 
 

4.2  การพิจารณาค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒุิในการอา่นผลงานและประเมินคุณภาพของผลงาน   

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานและประเมินคุณภาพ 

ของผลงาน  เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง 

วิชาการ  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง  กรณีไปปฏิบัติงานเพื่อ 

เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ โดยองค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน หมวดที่ 1 งานหลัก ข้อ 3 คณุภาพผลงาน ระบุ 

ให้ผู้ประเมิน คอื ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่แต่งต้ังโดยคณะ นั้น  เนื่องจากที่ประชุมบุคลากรเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557  

เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานและประเมินคุณภาพของผลงานดังกล่าว  ประกอบกับงาน 

การเงินคณะศิลปศาสตร์ ได้สอบถามไปที่กองคลังทราบว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

ในกรณีดังกล่าว แต่คณะสามารถดําเนินการได้โดยเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทน 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานและประเมนิคุณภาพของผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง 

บุคลากรที่ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย  ร่างประกาศเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่าน 
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ผลงานและประเมินคุณภาพของผลงาน ของผู้ขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  อัตราครั้งละ 1,000 บาท  

ต่อราย  โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์   ไปยังกองกฎหมายเพื่อให้อธิการบดี 

ลงนาม 

  2. กรณีทีม่ีผูท้รงคุณวุฒิอ่านผลงานในปีงบประมาณ 2557  นั้น  ขอให้เบิกจ่ายในอัตราครั้งละ 1,000 

บาท ต่อราย  โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร ์
 

4.3  หนังสือตรวจสอบสุขภาพจิต   

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีคณะศิลปศาสตร์ ได้กําหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 

และสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว ย่ืนหนังสือตรวจสอบสุขภาพจิตจาก 

โรงพยาบาล เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น   เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย 

ที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 และที่ประกาศเพิ่มเติม  เนื่องจากที่ผ่านมา  

พบว่า การขอเข้ารับการตรวจสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลของรัฐบางแห่ง  จะต้องทําการจองคิวล่วงหน้าเป็นเวลานาน 

และมีระยะเวลาดําเนินการ 3 – 7 วัน ทําให้ผู้สนใจหรือผู้สมัครไม่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานได้ครบตามระยะเวลา 

ที่กําหนดในประกาศรับสมัคร  และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ได้ประสานมาที่งานบุคคล  เสนอให้ 

คณะพิจารณาเกี่ยวกับการยื่นหนังสือตรวจสอบสุขภาพจิต  ว่าสามารถยื่นภายหลังจากที่ประกาศผลสอบคัดเลือกหรือ 

สอบแข่งขันได้หรือไม่  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ การประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ผูส้มัครนาํหนังสือตรวจสอบสุขภาพจิตมายื่นในวันสอบข้อเขียน 

หากไม่มีจะไมม่ีสิทธ์ิสอบข้อเขียน 
 

4.4  การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระต่อไป  
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานีในวาระต่อไป  ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  จะครบกําหนดในวันที่  3  มกราคม  2558 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อทําหน้าที่สรรหาผูส้มควร 
ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระต่อไป  ในการนี้  จึงขอให้คณะเสนอชื่อผู้สมควรดํารง 
ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คณะละ 1 รายชื่อ  ภายในวนัที่  30  กันยายน  2557 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ  นายแพทย์ไกรสทิธ์ิ  ตันติศิรินทร ์  เป็นนายก 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

  

4.5  การอบรมเชงิปฏิบัติการแนวทางการดาํเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา 2557  โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้ประเมินในระดับหลักสูตร  ตาม 

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  ซึ่งวิทยากรในการอบรม  คือ  ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ประธาน 
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คณะกรรมการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ในวนัที่   

9-10 ตุลาคม 2557  เวลา  08.30 – 17.00 น.  ณ  โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอหารือที่ประชุม 

เพื่อให้อาจารย์และกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการทุกคน  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ 

งดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมประชุม  และหากไม่สามารถเข้าประชุม 

ได้  ขอให้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น 
 

4.6  การพิจารณากําหนดการส่งเกรด ภาคการศึกษา  1/2557 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดการส่งเกรด  ภาคการศึกษา  1/2557  ซึ่ง 

ตามปฏิทินการศึกษา ประจําการศึกษา 2557 กําหนดใหค้ณะ/หลักสูตร นําส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษา 1/2557  

วันสุดท้าย  ในวันที่  7  มกราคม  2558  นัน้  ในการนี ้ จงึขอหารือกําหนดการส่งเกรดประจําภาคการศึกษา  1/2557   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติประชุมพิจารณาเกรด ภาคการศึกษา  1/2557  ดังนี้   

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสาขาวิชา  ภายในวันที่ 5  มกราคม  2558 

2. คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร์  วันที ่ 6 มกราคม  2558  เวลา 09.00 –  

12.00 น.  

3. คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วันที่  6  มกราคม  2558  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 

4.7  การพิจารณาแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับ มคอ. ในระบบ UBU TQF MAPPER 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ มคอ. ในระบบ  

UBU TQF MAPPER  กรณีอาจารย์กรอก มคอ. ส่งไม่ทันตามกําหนด  คณะมีมาตรการดําเนินการอย่างไร 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้งานวิชาการ ทําหนังสือให้คณบดีลงนามแจ้งเตือนบุคคลที ่

ไม่รับผิดชอบกรอก มคอ. 3 รวมทั้งหักคะแนนประเมินในสว่นที่ทําให้คะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 

ของคณะ ไม่ผา่นในองค์ประกอบที่ 2 ข้อ 5.5 ด้วย 
 

4.8  การพิจารณาแนวทางการประเมินผลรายวชิาของนักศึกษาผ่านระบบมหาวิทยาลัย   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินผลรายวิชาของนักศึกษาผ่าน 

ระบบมหาวิทยาลัย  ซึ่งอาจารย์ทุกท่านจะต้องแจ้งให้นักศกึษาดําเนินการ แต่เกรงว่าอาจารย์จะไม่ดําเนินการตาม 

ระยะเวลา  จึงขอหารือแนวทางดังกล่าว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้งานวิชาการ  ทําหนังสือให้คณบดีลงนามเพื่อแจ้งอาจารย์ทุกท่าน 

ทราบอีกครั้ง 
 

4.9  การมอบหมายภาระงานให้แก่นักศึกษาทํางานระหว่างเรียน 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาการมอบหมายภาระงานให้แก่นักศึกษา 



 

 

8 

ทํางานระหว่างเรียน  ซึ่งลกัษณะงาน  ได้แก่  งานสํานักงาน  งานคอมพิวเตอร์  งานวิจัยและห้องแล็บ งานบัญชีและ 

การเงิน  งานห้องสมุด  และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (โดยไม่เป็นอันตรายต่อนักศึกษา)  ค่าตอบแทนชั่วโมงละ  

25 บาท  ประเด็นที่จะขอหารือ คือ กรณีอาจารย์ให้นักศกึษาไปช่วยตรวจการบ้าน  จะถือเป็นภาระงานที่จะให้นักศึกษา 

ทํางานระหว่างเรียนทําได้หรือไม่ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตใหน้ักศึกษาที่ทํางานระหว่างเรียน  ช่วยตรวจการบ้านและ 

ตรวจข้อสอบให้อาจารย์  เนื่องจากผู้ที่สามารถตรวจการบ้านได้ คือ อาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนเท่านั้น 

 

4.10  การพิจารณารายการครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้างที่จะจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จะจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

1. รายการครุภัณฑ์  จํานวน  22  รายการ  งบประมาณทั้งสิ้น  2,711,200 บาท 

2. รายการสิ่งก่อสร้าง  จํานวน  1  รายการ  งบประมาณทั้งสิ้น  353,430 บาท 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

   1. มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  พิจารณา 

ความเหมาะสมของรายการครุภัณฑ์  เครือ่งคอมพิวเตอร์สําหรับงานมัลติมีเดีย  เครือ่งทําลายเอกสาร  เครื่องเรยีง 

กระดาษ  บอร์ดประชาสัมพันธ์แบบมีล้อเลือ่น  และบอรด์ประชาสัมพันธ์แบบติดผนัง  อีกครั้ง   

   2.  ให้เพิ่มการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ห้อง ILC 210  อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม 
    

4.11  การพิจารณาการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการพัฒนาการท่องเที่ยว 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการ 

พัฒนาการท่องเที่ยว  ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   ขออนุมัติยกเว้นการ 

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน  1447 700  หลักการพัฒนาการท่องเที่ยว  (Principle of  Tourism 
Development)  จํานวน 3  หน่วยกิต ให้กับนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว จํานวน 5 คน  

ดังนี้  1. นายรัชวุฒิ  รักษ์มณ ี 2. นายพรหมลิขิต  อุรา  3. นายโชคชัย  แก้วเรือง  4. นางสาวสมฤทัย  น้อยแก้ว และ 

5. นางสาวเสาวนีย์  ลุนบุดดา  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.12  การขอเทียบรายวชิา 1421 100 ภาษาอังกฤษพืน้ฐานสําหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ Foundation 
English for Liberal Arts Student  หลักสูตรการท่องเที่ยว รหสั 54 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบรายวิชา  เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร 

การท่องเที่ยว รหัส 54  สําเรจ็การศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้ 
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รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน รายวิชาที่ขอเทียบ 

1421 100 Foundation English for Liberal  

Arts Student   6 (3-6-9) 

1421 100 Foundation English for Liberal Arts 
Student   6 (5-2-11) 

    ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกแล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.13  การพิจารณากาํหนดการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดการสรรหาหัวหนา้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ดังนี้ 
 

ลําดับ การดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณากําหนดการดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการ 

ศุกร์ท่ี 19 ก.ย.57 

2 ประกาศคุณสมบติัผู้มีสิทธ์ิได้รับการเสนอชื่อ  และรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อ พร้อมทั้งกําหนดวัน 
เวลา และสถานท่ีในการเสนอชื่อให้ทราบท่ัวกัน (ก่อนการเสนอชื่อ ไม่น้อยกว่า  7  วัน) 

จันทร์ท่ี 22  ก.ย. 57 

3 ผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อรับและหย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ สํานักงานเลชานุการคณะ ศุกร์ท่ี  26  ก.ย. 57 

09.00 – 15.30 น. 

4 ประชุมคณะกรรมการสรรหา   

- เปิดกล่องเสนอชื่อและรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ   

- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคณุสมบัติและดําเนินการทาบทาม  ท้ังนี้  หากมีผู้ตอบรับ
มากกว่า  1  ราย  จะเชิญผู้ตอบรับมาสัมภาษณ์ 

ศุกร์ท่ี  26  ก.ย. 57 
15.40 – 16.30 น. 

5 ผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบรับการทาบทาม ภายใน  อังคารที่ 29 
ก.ย. 2557 

6 เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ  ไปยังมหาวิทยาลัย พุธท่ี 30 ก.ย. 2557 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.14  การพิจารณาทุนบูรณาการวิชาการ กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย   แจ้งที่ประชุมพิจารณาว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 คณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับ 

อนุมัติโครงการบริการวิชาการจํานวน  8 โครงการ  ในจํานวนนี้มี  4  โครงการที่ระบุว่า จะมีบูรณาการกับการวิจัย  คือ 

โครงการของรองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  (สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก)   นางเสาวนีย์  ตรีรตัน์  

อเลกซานเดอร์  และนางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล  (สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก)  และนายจักรพันธ์  แสงทอง  

(สาขาวิชามนุษยศาสตร์)  เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ   กับโครงการวิจัยและการเรียนการสอน  

งานวิจัยจึงเสนอให้ทุนวิจัยสาขาวิชาละ 1 ทนุ  ทุนละ 40,000 บาท  เพื่อให้ทําวิจัยที่ต่อเนื่องกับโครงการบริการวิชาการ  
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ทั้งนี้  มีเงื่อนไขคือ ต้องทํางานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ศ. 2558   พร้อมทั้งนําไปใช้ในการเรียนการสอนภาค 

การศึกษาที่ 2/2557 ให้สามารถใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะได้  สําหรบัสาขาสังคมศาสตร์  ซึ่งโครงการ 

บริการวิชาการของนางปิ่นวดี  ศรสีุพรรณ  ที่จัดกิจกรรมเมื่อเดือนกันยายน   ยังอยู่ในเงื่อนไขของการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ได้  สามารถให้ทุนวิจัยที่ต่อเนื่องกับโครงการบริการวิชาการนี้ได้เช่นกัน  ดังนั้น ทุกสาขา 

วิชาจะมีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ  กับโครงการวิจัยและการเรียนการสอน   ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการ 

ประกันได้ รวมทั้งอาจารย์ในทุกหลักสูตรมีโครงการวิจัยด้วย  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบงานวิจัยประสานผู้เกี่ยวข้อง  และในปีการศึกษา 2559  

อาจพิจารณาให้ทุนบูรณาการเป็นรายหลักสูตร 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  รายงานสถานะลูกหนีค้งคา้งครบกําหนดชําระหนี้ ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2557 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานสถานะลูกหนี้คงค้างครบกําหนดชําระหนี้ ณ วันที ่ 

31 สิงหาคม  2557  จํานวน  101 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิน้  3,095,388.52  บาท  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้งานการเงินคณะส่งหนังสือแจ้งลูกหนี้เพื่อให้ดําเนินการ 

ส่งใช้หลักฐานการจ่าย/เงินเหลือจ่ายที่ยืมต่อไป 
 

5.2  การบันทึก มคอ. 3-6 ในระบบ UBU TQF MAPPER  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบการบันทึก มคอ. 3-6 ในระบบ UBU TQF MAPPER   

ซึ่งมหาวิทยาลยัได้เปิดระบบให้อาจารย์สามารถกรอกข้อมลูได้แล้ว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.3  ขั้นตอนและแนวปฏิบติัด้านหลักสูตร  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าขณะนี้งานพัฒนาหลักสูตร อยู่ระหว่างร่างคู่มือขั้นตอน 
และแนวปฏิบัติด้านหลักสูตร  หากแล้วเสรจ็จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  (ร่าง) แบบประเมนิรายวิชาและอาจารย์ผูส้อนโดยนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างร่างแบบประเมินรายวิชาและ 

อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา  แบบใหม ่ คาดว่าจะได้ใช้ภายในภาคการศึกษา 1/2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.5  คู่มือการบริหารวชิาการของอาจารยม์หาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานพัฒนาหลักสูตร  อยู่ระหว่างร่างคู่มือการบริหาร 

วิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.6  รายชื่ออาจารย์ประจาํหลักสูตร / อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์  

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสตูร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรประจาํปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร /  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประจําปีการศึกษา  2557  และทางคณะได้ดําเนินการส่งเรื่องขออนุมัติถึงมหาวิทยาลัย 

ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จาํนวน  6 หลักสูตร ดังนี้ 

   1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

   2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 

   3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  
2555  

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรแ์ละการพัฒนา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.  
2552 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 

   ในเบื้องต้น  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรของสภา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  เรียบร้อยแล้ว  โดยอยู่ระหว่างการเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาอนุมัติและออกคําสั่งแต่งต้ังตามลําดับต่อไป   

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.7  หลักสูตรที่รับความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม   

2557 แล้ว 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.8  โครงการอบรมการเขียนบทความสาํหรับผูข้อทุนวจิัย คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ  2558 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานวิจัยจะจัดโครงการอบรมการเขียนบทความสําหรับ 

ผู้ขอทุนวิจัย  คณะศิลปศาสตร์  ปีงบประมาณ  2558   ระหว่างวันที่  8 - 11 มกราคม  2558  ซึ่งสถานที่อบรมอาจ 

เป็นจังหวัดมุกดาหารหรือจังหวัดนครพนม  ซึ่งจะเชิญวิทยากร  2  คน  เป็นผู้เชี่ยวชาญการทําวิจัยด้านภาษา  1  คน    
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1  คน  ทั้งนี้  ขอให้สาขาวิชาเสนอชื่อวิทยากรมายังงานวิจัยเพื่อให้ดําเนินการ 

ทาบทาม  ภายในวันที่  26  กันยายน  2557 

  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ 

6.1 การขอซื้อเครือ่งปั่นจักรยานหรือลู่ว่ิงออกกําลังกายเพิม่ 

นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารยป์ระจํา  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่ามีบุคลากรฝากเสนอให้จัดซือ้ 

เครื่องปั่นจักรยานหรือลู่ว่ิงออกกําลังกายเพ่ิมเติม  อีก 1 เครื่อง  เนื่องจากอุปกรณ์ออกกําลังกายของคณะมีไม่เพียงพอ 

ต่อความต้องการ 

  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้เสนอบันทกึเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

เลิกประชุมเวลา    12.00  น. 
 
 
 

     


